
সমিnত গলদা িচংিড় চাষ পdিত 

 

ভূিমকাঃ pিতিনয়তi আমােদর েদেশর আবাদেযাগয্ জিমর পিরমাণ কেম যােc। বিধর্ত জনসংখয্ার বাসsােনর pেয়াজেনi মূলতঃ কৃিষ জিমর পিরমাণ কমেলo বাড়েছ 
মানুেষর খােদয্র চািহদা। ফেল বয্াপক জনেগাি র জনয্ pেয়াজনীয় খােদয্র চািহদা বতর্মান আবাদেযাগয্ জিম েথেক pাp ফলন dারা েমটােনা সmব হেc না। pথমতঃ kিষ 
জিমর পিরমাণ hাস পােc eবং িdতীয়তঃ সmেদর সিঠক o সেবর্াtম বয্বহার িনি ত হেc না িবধায় কৃষেকর আয় বাড়েছ না। ফলrিতেত কৃিষ pধান আমােদর ei েদেশর 
েমাট জনসংখয্ার aিধকাংশi খােদয্র িনরাপtাহীনতায় ভুগেছ eবং aথর্ৈনিতক o সামািজকভােব দূরাবsায় জীবন-যাপন করেছ। eমতাবsায় কৃিষ জিম o সmেদর সিঠক o 
সেবর্াc বয্বহার িনি ত করা aতীব grtপণূর্। আর তাi সmেদর সিঠক o সেবর্াc বয্বহােরর মাধয্েম aিত al সমেয় লিkত জনেগাি র aথর্ৈনিতক o সামািজক iিতবাচক 
পিরবতর্ন আনয়েনর uেdেশয্ মৎসয্ চাষ সমpসারণ pকেlর aধীেন পরীkামূলকভােব করা হেয়িছল নীচু ধানেkেতর িমঠা পিনেত "সমিnত িচংিড় চাষ কাযর্kম"। কারণ 
iিতমেধয্ ei খামার পdিতিট eকিট খবুi লাভজনক বয্বসািয়ক কমর্কাn িহেসেব pমািণত হেয়েছ। 

সমিnত িচংিড় চাষ aিধক আেয়র uেdেশয্ eকিট িনিদর্  ধােনর জিমেক গলদা িচংিড় চােষর uপেযাগী কের pstত করেণর পর েসখােন িমঠা পািনর িচংিড় (গলদা), সাদা 
মাছ, ধান o শাক-সিb eকেt চাষাবাদ করাi হেc "সমিnত িচংিড় চাষ"। aথর্াৎ eকিট জিমর চারপােশ uঁচু আiল ৈতরী কের আiেলর িভতেরর িদেক কয্ােনল বা ে েনর মেতা 
েকেট পািনেক দীঘর্িদন আটেক রাখার বয্বsা কের (1-িদক, 2-িদক) েসখােন গলদা িচংিড় সাদা মাছ (িসলভার কাপর্, কাতলা, িবগেহড iতয্ািদ), জিমর মাঝখােনর সমতল 
জায়গায় ধান o আiেল শাক-সিb eকেt চাষ করাi হেc "সমিnত িচংিড় চাষ"। uেlিখত ফসেলর মেধয্ গলদা িচংিড়i েবশী মূলয্বান তাi ei চাষ বয্বsােক "সমিnত িচংিড় 
চাষ" বেল aিভিহত করা হেয়েছ। 

সমিnত িচংিড় চােষর grt আমেদর েদেশর িবিভn জিমেত চাষ করা হয়। েযমনঃ যিদ েকান জিমেত ধান চাষ করা হয় তেব েষখােন শাক-সিb চাষ করা হয় না বা 
জিতেত শাক-সিb চাষ করেল ধান চাষ করা হয় না আবার মাছ চােষর জনয্ পুকুরেকi িনবর্াচন করা হয়। আবার শেখর বেস যিদ েকi িচংিড় চাষ কের তেব পুকুরi েশষ ভরসা। 
eভােবi চলেঠ আমােদর বতর্মান চাষাবাদ aবsা। ফলrিতেত জিমর সিঠক o সেবর্াc বয্বহার িনি ত করা হেc না eবং জিম েথেক pাp আেয় সnt  হেত পারেছ না আমােদর 
চাষী ভাiেয়রা। eমতাবsায় সমিnত চােষর মাধয্েম েছা  eক টকুরা জিমেকo টাকার খিনেত rপাnিরত করা যায়। aথর্াৎ িবিভn ফসল pথকভােব চাষ না কের eক টকুরা 
ধােনর জিমেত eকi সােথ গলদা িচংিড়, মাছ, ধান o শাক-সিbর চাষ করার মাধয্েম eকিদেক েযমন জিম েথেক pাp আয় বিৃd পায় aপরিদেক চাষাবােদর ঝুঁিক/kিতর 
সmাবনা কেম যায়। িনেm eকর pিত (100 শতাংশ) জিমর বাৎসিরক আেয়র তুলনামূলক তথয্ pদান করা হেলাঃ 

kিমক নং ফসল eকক চাষ সমিnত চাষ 

1. ধান 10,000 10,000 

2. িচংিড় (িমঠা পািনর) - 60,000 

3. মাছ - 8000 

4. শাক-সিb - 2000 

েমাট 10,000 (সেবর্াc) 80,000(নুনয্তম) 

সমিnত গলদা িচংিড় চাষ পdিতসমিnত িচংিড় চাষ পdিত হেc ধারাবািহক কাযর্kেমর সমnয়। aথর্াৎ কাংিখত ফল েপেত হেল ei চাষাবাদ বয্বsার pথম েথেক েশষ 
পযর্n িকছু পদেkপgেলা বাsবায়েনর েkেt সামানয্ aবেহলা আপনােক aেনক লাভ েথেক বি ত করেত পাের। বাংলােদেশর দিkণ- পি মা েলর খুলনা, বােগরহাট o 
সাতkীরা েজলার চাষী ভাiেয়রা সমিnত িচংিড় চাষ পdিতর pিতিট পদেkপ aতয্n grt o যেtর সিহত পালন কের eবং পির েমর মাধয্েম তােদর aতীত dরাবsার েথেক 
aিত al সমেয় aথর্ৈনিতক o সামািজকভােব ভােলা aবsায় আসেত েপেরেছ। আর eেত eিট pমািণত হয় েয, পির ম করেল aবশয্i সফলতা আেস। 
সমিnত িচংিড় চাষ পdিতর r েথেক েশষ পযর্n েয সমs পদেkপgেলা িনেত হেব তা হেলাঃ 
1. জিম িনবর্াচন o aবকাঠােমা ৈতরী। 
2. জিম pstতকরণ / uপেযাগীকরণ। 
♥ মজদু পূবর্ বয্বsা 
♥ মজদুকালীন বয্বsা  
♥ মজদু পরবতর্রী বয্বsা 



4. নাসর্ারী পুকুর েথেক জেুভনাiল (ছািট) মূল জিমেত মজুদ, িনয়িমত খাদয্ pেয়াগ o যt েনয়া। 
5. িচংিড়র সােথ aনয্ানয্ মােছর িম চাষ। 
6. আiেল শাক-সিb চাষ। 
7. িনয়িমত (মােস d'বার) িচংিড়র নমুনা পযর্েবkণ। 
8. িচংিড় আেহারণ o বাজারজাতকরণ। 
9. িচংিড় েরাগ বয্বsাপনা (সmাবয্ ।)  

জিম িনবর্াচন o aবকাঠােমা ৈতরী 
জিম িনবর্াচনঃ  
পূেবর্i বলা হেয়েছ েয, সমিnত িচংিড় চাষ বয্বsাপনায় ধােনর সােথ গলদা িচংিড়, মাছ (িসলভার, কাতলা) o শাক-সিb eকেt চাষ করা হয়। িকnt সব জিমi ei চাষাবাদ 
বয্বsার জনয্ uপযুk নয়। েযমনঃ uচঁু জিম বা েয জিমেত বািল মািটর পিরমাণ েবশী েস জিমেত পািন ধের রাখা যােব না তাi িচংিড় o সাদা মাছ চাষ করা যােব না eবং 
সমিnত চাষ হেব না। তাi pথেম জিম িনবর্াচন eকাn জrরী।  
 
uপযুk জিমর ৈবিশ য্ঃ  
জলাবd িনচু জিম বা ধান েkত ।  
েযখােন 7-10 মাস বৃি র পািন ধের রাখা যায়।  
েযখােন কাদঁা মািটর পিরমাণ েবশী।  
বসত বািড়র িনকটs জিম।  
aবকাঠােমা ৈতরীঃ  
জিম িনবর্াচেনর পর িনবর্ািচত জিমেত সমিnত িচংিড় চােষর uপেযাগী aবকাঠােমা ৈতরী করেত হেব। েযন জিমর pিতিট aংশi সিঠকভােব বয্বহার করা যায়।  
aবকাঠােমা ৈতরীর েkেt িনেmাk িবষয়gেলা grtপূণর্ঃ  
(ক) আiল ৈতরীঃ জিমর পাে র্ পযর্াp uঁচু (বষর্াকােল জিমেত আটেক থাকা পািনর েলেভল েথেক 1 হাত uঁচু) o েমাটা/চoড়া (uপের 2 ফুট নীেচ 3 ফুট) আiল ৈতরী কের-  
িনেmাk সুিবধা aজর্ন করা যায়ঃ  
জিমেত পািন ধের রাখা যায়।  
িচংিড় বা মাছ aনয্ জিমেত েযেত পাের না।  
বাiেরর পঁচা o েনাংরা পািন িভতের ঢুকেব না।  
আiেল শাক-সিb চাষ কের পািরবািরক চািহদা েমটােনা o aথর্ uপাজর্ন করা যায়।  
(খ) কয্ােনল/ে নঃ জিমেত আiেলর িভতেরর িদেক আiল েথেক 3-4 ফুট জায়গা (বকচর) েছেড় িদেয় কয্ােনল বা ে ন (7-10 ফুট চoড়া o 3-5 ফুট গভীরতা) ৈতরী কের- 
িনেmাk সুিবধাgেলা িনি ত করেত হেব-  
িচংিড় o মােছর আ য়sল িহেবেব কাজ করেব।  
সূেযর্র তােপ পািন গরম হেল কয্ােনেলর ঠাnা পািনেত আ য় িনেব।  

কনা েমৗসেুম জিমেত পািন ধের রাখা যােব।  
িচংিড়র খাদয্ pেয়ােগর sান িহেসেব বয্বহার করা হেব।  
uেlখয্ জিমর আয়তন o চাষীর সামথর্য্ aনুযায়ী জিমর কয্ােনল ৈতরী করেত হেব। জিম বড় হেল কমপেk 3 িদেক বয্ােনল eবং েছাট হেল 2 িদেক কয্ােনল কাটেত হেব। 
জিমেত eকটু েবশী চoড়া কের 10-1 ফটু কয্ােনল কাটেল eকিদেক হেলo চলেব।  
 
(গ) নাসরর্ী পুকুরঃ aনয্ানয্ মােছর েরণরু মত িচংিড়র েরণুেক pথেমi চােষর জায়গায় েছেড় েদoয়া uিচৎ নয়। কারণ eেত িচংিড়র েরণু েবশী পিরমাণ মারা যায়। তাi েরণুেক 
বাঁচােনার জনয্ aবকাঠaেমা ৈতরীর সময়i িনবর্ািচত জিমর েয েকান eক পাে র্ pথম eকিট জায়গা ৈতরী করেত হেব েযখােন 30-35 িদন েরণুেক pথকভােব যt েনয়া যায়। 
েরণুেক পৃথকভােব যt েনয়া যায়। েরণুেক পৃথকভােব রাখার ei জায়গােকi নাসর্ারী পুকুর বেল। নাসরর্ী পুকুর সাধারনতঃ েছাট হেলi ভােলা eবং জিমর পিরমাণo সmাবয্ িচংিড় 
মজুদ সংখা্যার uপর পুকুেরর আকার িনভর্র কের। তেব সাধারণতঃ 3 শতাংশ েথেক 10 শতাংশ eবং 3-5 ফুট গভীরতাi utম। 

জিমর pstতকরণ সমিnত চােষর জিম pstত করা হেলা- ধান বা aনয্ ফসল uৎপাদেনর জনয্ জিম ৈতরী করা মেতা। জিমেত ভাল ফসল পাবার জনয্ েযমন আiল িঠক 
করা, চাষ েদয়া, আগাছা পিরsার করা, সার pেয়াগ eবং আনুসাি ক কাজ কের চারা েরাপন করেত হয় েতমনi িচংিড় চােষর জিমেত েপানা ছাড়ার পূেবর্ আনুসাি ক কতgেলা 
কাজ করেত হয়। eেত কের েপানা uপযুk পিরেবশ পায়। ফলrিতেত ভাল uৎপাদন পাoয়া যায়। তাছাড়াo িচংিড় চােষ ভিবষয্েতর সমসয্াসমহূ েযমনঃ পািনেত দূিষত গয্াস 
সৃি , িচংিড়র েরাগ iতয্ািদর হাত হেত িচংিড়েক রkা করেত িচংিড় চােষর িনধর্ািরত pট/জিমেক pstত করা eকাn জrরী। সুতরাং জিম pstেতর মাধয্েম িনধর্ািরত pট/জিমেক 
িচংিড় েপানা মজুেদর uপেযাগী কের েতালা aথর্াৎ তােদর জনয্ eকটা সুsয্-সবল পিরেবশ ৈতরী কের েদয়া হয়।  
 
েঘর বা খামার pstত করার সময় কতgেলা পদেkপ বা ধাপ aনুসরণ করেত হয়, েসgেলা হেলাঃ েঘেরর পাড় েমরামত করা  
পযর্াp সূেযর্র আেলা িনি ত করা o আগাছা aপসারণ  
েপরী বা কাদঁা uিঠেয় েফলা  
রাkেুস eবং aবাি ত মাছ aপসারণ করা  
চুন pেয়াগ করা  
সার pেয়াগ করা  
সার pেয়াগ করা  
পািনেত pাকৃিতক খােদয্র uপিsিত o েপানা ছাড়ার uপেযাগয্তা যাচাi  
 
পাড় েমরামত করাঃ জিমর পােড় যােত eমন েকান বড় গাছ বা aনয্ িকছু না থােক যােত পািনেত পযর্াp সূেযর্র আেলা পড়েত aসুিবধা হয়। তা'ছাড়া েঘেরর ঢাল বা পােড় 
aনাকাি ত আগাছা থাকেল, পােড় গতর্ থাকেল, িবিভn ধরেনর রাkুেস pাণী লুকােত পাের যারা েপানা েখেয় েফলেত পাের ( েযমনঃ সাপ, uদ, েবজী iতয্ািদ)। তাছাড়া পাড় 
যােত ভা া না থােক েসিদেক লkয্ রাখেত হেব বনয্ার পািন বা পাশr◌্ববতর্ী জিমর পািন aনুpেবশ জিনত aসুিবধার সৃি  না হেত পাের। েঘর ৈতরীর সময় েঘের পািন আসা-



যাoয়া িনি ত করেত হেব। কারণ পািন আসা-যাoয়ার সােথ েঘেরর পািনর gণাgণ িনভর্র কের।  
 
পযর্াp সূেযর্র আেলা িনি ত করা o আগাছা aপসারণঃ জিমেত aেনক েkেt িবিভn ধরেনর apেয়াজনীয় o aিতিরk জলজ uিdদ জnােত পাের যা ডুবn বা 
ভাসমান বা aধর্ ডুবn যারা পািন েথেক পুি  gহণ কের খাদয্ uপাদার কিমেয় েফেল eবং eরা পযর্াp সূেযর আেলা pেবশ করেত েদয় না eবং রােত পািন হেত aিkেজন gহণ 
করার ফেল aিkেজন slতা েদখা েদয় তাছাড়াo সােলাক সংে ষন pিkয়ায় pাকৃিতক খাদয্ ৈতরী pিkয়া বয্হত কের o আগাছা পচেনর িবষাk গয্াস ৈতরী করেত পাের ফেল 
জিম িচংিড় চােষর aনুপেযাগী হেয় যায়। তাi জিম pstেতর সময় eবং পরবতর্ী সব সময় egেলা aপসারণ করেত হেব।  
 
েপরী বা কাঁদা uিঠেয় েফলা (মাছ/িচংিড় চাষকতৃ পরুাতন জিম): িচংিড় o মােছর uৎপাদেনর জনয্ িচংিড় চাষীরা pিত বছর pচুর পিরমােণ িবিভn pকার 
খাবার িদেয় থােক। eদর সবটাi িচংিড় বা সাদা মাছ gহণ কের না। ফেল aবিশ াংশ পঁেচ পািনর তলায় জমা হয়। eছাড়া িবিভn জলজ uিdদ মের পেচ মািটেত িমেশ eবং 
েঘেরর পােড়র মািট তলায় জেম jচুর কাদঁার সৃি  কের থােক। eসব েথেক িবিভn pকার গয্াস সৃি  হয় eবং eেত পািনর gণাgণ ন  হয়। িচংিড় eবং সাদা মােছর uৎপাদন 
বয্াহত হয়। তাi িচংিড় চােষর জিম ৈতরীর সময় aিতিরk কাদঁা তুেল েফলেত হয়। uেlখয্ নতুন িচংিড় চােষর জিম হেত pথম 3 বৎসর কাদঁা aপসারেনর pেয়াজন েনi।  
 
রাkেুস eবং aবাি ত মাছ aপসারণ করাঃ িচংিড় খামাের েপানা মজুেদর পূেবর্i িনি ত করেত হেব েয, খামাের রাkুেস eবং aবাি ত pজািতর মাছ েনi। আর 
রাkেুস eবং aবাি ত মাছ থাকেল েঘর বয্বsাপনা ভােলা হেব না। কারণ রাkেুস pজািতরা (েযমনঃ েবায়াল, েশাল, টাকী, কi, আiর, কািকলা, িচতল iতয্ািদ) মাংস েভাজী 
িবধায় eরা aনয্ সকল pজািত ভkণ কের। তা'ছাড়া aবাি ত pজািত (েযমনঃ মলা, েঢলা, পুিট iতয্ািদ) eরা রাkেুস নয় িকnt চাষেযাগয্ েপানার খাবার eবং aিkেজন e ভাগ 
বসায়।  
তা'ছাড়া আমােদর েদেশর িচংিড় চাষীরা পূবর্বতর্ী বছেরর িচংিড় েরেখ েদন পরবতর্ী বছর ভােলা বাজার পাবার আশায় িকnt গলদা িচংিড় sজািতেভাজী তাi সুেযাগ েপেল তারা 
পরবতর্ী বছেরর েরণু েপানা েখেয় েফেল। eজনয্ পূবর্বতর্ী েপানা না রাখাi ভােলা।  
রাkেুস eবং aবাি ত pজািত aপসারেণর েkেt চাষীেদর আিথর্ক kমতা o pাকৃিতক uৎপাদনশীলতা িবেবচনা কের।  
 
িনেmাk পdিত aবলmন করা েযেত পােরঃ (ক) বারবার জাল েটেন-eেত রাkুেস eবং aবাি ত মাছ aপসারণ করা সmব।  
(খ) েঘেরর পািন কেনা- 2/3 বছর পর পর েঘেরর পািন কােল ভাল হেব।  
তেব েস েkেt পািনর uৎস িবেবচনায় রাখেত হেব।  
 
িচংিড় চােষর জিম কােনার সুিবধাঃ aিতিরk কাদা বা তলানী দরূ করা  
রাkেুস বা aবাি ত মাছ aপসািরত করা  
সূেযর্র তােপ েঘেরর তলেদেশর মািট পিু  সমৃd হয়  
তলার মািটর িবষাk গয্াস দরূীভূত হয়, তেব িবেবচনা করেত হেব পুনরায় পযর্াp পািনর বয্বsা করা যােব িকনা। 
 
যিদ uপেরর পdিতgিল pেয়াগ করা সmব না হয় েস েkেt িনmিলিখত হাের েরােটনন pেয়াগ করা েযেত পাের। (গ) েরােটনন pেয়াগঃ 

pেয়াগ মাtা আয়তন গভীরতা শিk িবষাkতার েময়াদ 

18-20 gাম pিত শতক pিত ফটু পািনর জনয্ 9.1 7-10 িদন 

20-25 gাম pিত শতক ঐ 7% ঐ 

চুন pেয়াগ করাঃ িচংিড় o মাছ চােষর েkেt চুেনর বয্বহার হেলা grtপূণর্ িবষয়। eেkেt চুেনর gেনর েশষ েনi। েযমনঃ  
চুন বয্বহার মািট o পািনর kিতর েরাগজীবানু ংস হয়।  
চুন pেয়ােগ (চুেন কয্ালিসয়াম থােক) মাছ o িচংিড়র ৈদিহক বিৃdেত সহায়তা কের।  
চুন িনয়িমত বয্বহাের েরাগ pিতেরাধক িহেসেব কাজ কের।  
চুন pেয়ােগ পািনর েঘালােট ভাব দূর হেয় পািনর িভতের সূেযর্র আেলা pেবেশ সহেযািগতা কের o pকৃিতক খাদয্ ৈতরীর pিkয়া aবয্াহত থােক।  
চুন সােরর কাযর্কািরতােক বৃিd কের।  
পািনেত থাকা বয্াকেটিরয়া পািনেত েথেক aিkেজন gহণ করায় িচংিড়র aিkেজেনর aভাব হয়। চুন pেয়াগ করেল িনিদর্  সমেয়র জনয্ বয্াকেটিরয়াgেলা িনিkয় হেয় পেড় ফেল 
তােদর aিkেজন বয্বহার কেম যায়।  
 
pেয়াগ মাtাঃ চুন pেয়াগ মূলত িনভর্র কের জিমর মািটর gনাgেনর uপর। িচংিড় চােষর জিম ৈতরীর সময় পাথেুর চুন শতাংেশ 1 েকিজ হাের বয্বহার করা utম।  
বয্বহার পdিতঃ  

কনা জিমর জনয্ঃ জিমেত যখন পািন থােক না aথর্াৎ কনা জিমেত পাথেুর চুন gড়া কের জিমেত িছিটেয় pেয়াগ করেত হেব।  
পািন থাকা aবsায়ঃ চািড় বা মািটর গেতর্ পিরমানমত চুন 8-10 (pেয়াজেন 3-4 ঘnা পের o বয্বহার করা যায়।) ঘnা পূেবর্ িভিজেয় gিলেয় িনেত হেব। uk চুন েঘেরর 
পািনেত বা কেনা েঘেরর চাতাল o পােড়র মােঝর খােল o ঢােল িছিটেয় িদেত হেব।  
 
সার pেয়াগ করাঃ চুন pেয়ােগর anত 5-7 িদন পর জিমেত তলার pাকৃিতক খাদয্ uৎপাদেনর জনয্ ৈজব সার বা কেmা  সার বা সবুজ সার বা pেয়াজেন aৈজব সার 
বয্বহার করা েযেত পাের। ৈজব সার িহেসেব হাসঁ-মুরগীর িব া, পািনেত সরাসির না িদেয় anতঃ 12 ঘnা িভিজেয় েরেখ তারপর pেয়াগ করা utম। তেব কনা জিমেত 
সরাসির pেয়ােগ ভােলা ফল পাoয়া যায়।  
 



িচংিড় চােষর জিম ৈতরীর সময় িনেmাk হাের সার pেয়াগ করা েযেত পােরঃ 

pিত শতাংেশ- পািনেত pেয়ােগর েkেt pিত শতাংেশ- পািনেত pেয়ােগর েkেt 

েগাবর / কেmা ঃ 3-5 েকিজ বা েগাবরঃ 30-40 েকিজ 

হাঁস-মুরগীর িব াঃ 2-2.50 েকিজ হাঁস-মুরগীর িব াঃ 15-20 েকিজ 

iuিরয়াঃ 100 gাম িচংিড় চােষর েkেt খুব eকটা pেযাজয্ নয়।  
িটeসিপঃ 100 gাম  
[িবঃ dঃ eখােন মেন রাখা দরকার েয, সার pেয়ােগর মাtা সব সময় িঠক থাকেব না। aবsা েভেদ eর পিরবতর্ন করেত হেত পাের।] 
 
পািনেত pকিৃতক খােদয্র uপিsিত o েপাণা ছাড়ার uপেযাগয্তা যাচাiঃ  
সার pেয়ােগর সময় পুকুের pাকৃিতক খাদয্ ৈতরী হয়। পািনেত আনুিবkণীক o দৃশয্মান িবিভn pকার েশoলা o pণী কনাi হেলা pকৃিতক খাদয্। pাকৃিতক খােদয্ িচংিড়র sাsয্ 
বৃিdর জনয্ খুবi grtপূণর্। পকুুেরর পািনর রং েদেখo পািনেত pাকৃিতক খাদয্র uপিsিত বুঝা যায়। pাকৃিতক খাদয্ ৈতরীর জনয্ আেলা, তাপ, পুি  পদাথর্ o aনুকুল পিরেবেশর 
pেয়াজন হয়। পিরেবেশর তারতেময্র জনয্ ei pাকৃিতক খােদয্র uৎপাদেনo hা-বৃিd ঘেট।  
pাকৃিতক খােদয্র সিঠক মাtা িনূপণ করার জনয্ িবিভn পdিত রেয়েছ। সার pেয়ােগর 5-7 িদেনর মেধয্ পািনেত খাবার ৈতরী হেয়েছ িকনা তা বুঝা যােব। পািনর রঙ হালকা 
সবুজ, লালেচ o বাদামী সবজু হেল বুঝেত হেব খাদয্ ৈতরী হেয়েছ। তাছাড়া pাকৃিতক খাদয্ ৈতরী হেয়েছ িকনা তা বুঝা যােব-  
 
েসকী িডs বয্বহার কের  
sc কাঁেচর gাস বয্বহার কের  
হাত িদেয়  
 
েসকী িডs পdিতঃ  
েসকী িডs পািনেত ডুবােনরা পর- 

লাল সুতা পযর্n েবশী খাদয্ সার িদেত হেব না, েপাণা ছাড়া যােব না 

সবুজ সুতা পযর্n ভােলা খাদয্ েপাণা ছাড়া যােব, িনয়িমত সার িদেত হেব 

সাদা সুতা পযর্n খাদয্ েনi সােরর মাtা বািড়েয় িদেত হেব 

হােতর তালু পdিতঃ সূেযর্র আেলায় আেলািকত িদেনর 10-11 টায় হােতর কনুi পযর্n পুকুেরর পািনেত ডুিবেয় হােতর তালু / পাতা যিদ েদখা না যায় তেব বুঝেত হেব 
পিরিমত pাকৃিতক খাদয্ েনi eবং িনয়িমত সার িদেত হেব। aথর্য্ৎ হােতর তালু না েদখা েগেল বঝুেত হেব পািনেত pাকৃিতক খাদয্ আেছ।  
sc কােঁচর gােস পািন িনেয়o e কাজ করা যায়। 

গলদা িচংিড়র েরণূ মজুদ uেlিখত িচংিড় চােষর জিম pstেতর ধাপgেলা aনুসরণ কের জিম pstত করার পর গলদা িচংিড়র েরণু মজুেদর বয্বsা করেত হেব। সমিnত 
িচংিড় চােষর r েথেক েশষ পযর্n যতgেলা পদেkপ gহণ করেত হয়, তার মেধয্ নাসরর্ী পুকুের েরণু মজুদ o eর বয্বsাপনা aতয্n grtপূণর্। কারণ েরণু পযর্ােয় eর kিত 
হoয়ার সmাবনা থােক েবশী। সিঠক বয্বsাপনার মাধয্েম িচংিড়র েরণ ুমজুেদর পর 30-45 িদন েবেশষভােব যt িনেত হেব, তাহেল পরবিতর্েত আর েতমন েকান ঝুিঁক থােক না 
eবং েরণু মৃত্ুহার হার খুব কম হয়। ফেল চাষী ভাi তার কাংিখত ফল পায়। আর তাi eকজন চাষী ভাiেক গলদা িচংিড়র েরণু মজুদ করার িনয়ম eবং সিঠক বয্বsাপনা সmেn 
খুব ভােলা কের জানেত হেব। eiজনয্ গলদা িচংিড়র নাসর্ারী বয্বsাপনার সমs খঁুিটনািট িবষয় eখােন uেlখ করা হেলাঃ  
গলদা িচংিড়র নাসর্ারী বয্বsাপনাঃ  
 
গলদা নাসর্ারী িক ?  
গলদা েরণু েপানােক বলা হয় েপা  লাভর্া বা িপeল। ei গলদা েরণুেক েছাট আকােরর পুকুের (জিমর িভতের পৃথক জায়গায়) পিরকিlতভােব লালন-পালন কের িকেশার িচংিড় 
(জুেভনাiল বা ছািট) uৎপn করােক গলদা নাসর্ারী বেল।  
 
েকন নাসর্ারী করা pেয়াজন ?  
গলদা েরণুেক মানব িশ  সােথ তুলনা করা েযেত পাের। মানব িশ িটর (aবঝু) যােত kিত না হয় েসজনয্ েযমন আমরা িবেশষ বয্বsা িনেয় থািক যােত েস েবেড় uঠেত পাের 
েসrপ েরণুর েkেto েবেশষ যেtর pেয়াজন। কারণ েরণু পযর্ােয় eরা থােক dবর্ল eবং aসহায়। তার uপর পিরবহেনর ফেল েস আরo dবর্ল হেয় পেড়। তা'ছাড়া েরণু পযর্ােয় 
সাপ, বয্াঙ, হাসঁেপাকা, রাkেুস মাছ iতয্ািদর হাত েথেক বাচঁার kমতা তার থােক না। েস কারেন aপিরকিlতভােব aেনক বড় জায়গায় েরণু মজুদ করেল 50-60 ভাগ েরণূ 
মের েযেত পাের বেল কৃষক aথর্ৈনিতকভােব kিতgs হেত পাের। তাi েরণু মজুেদর grtপূণর্ eবং eত েরণুর মতৃু্যহার aেনকাংেশ কেম যায়।  
 
গলদা িচংিড়র নাসর্ারী বয্বsাপনার ধাপঃ  
ক. মজদু পূবর্ বয্বsাপনাঃ  
নাসর্ারীর আকারঃ নাসর্ারী পকুুেরর আকার 5-10 শতাংেশর মেধয্ হoয়া ভােলা। eেkেt ধান েkেতর 1 িট কয্ােনল বা গতর্ বয্বহার করা েযেত পাের।  
 



গভীরতাঃ নাসর্ারী পুকুেরর গভীরতা 3-4 ফুট eর মেধয্ হেল ভােলা কারণ eেত পযর্াp সূেযর্র আেলা পেড় o a জেনর ঘাটিত থােক না।  
 
নাসর্ারী পুকুেরর তলেদশ কােনাঃ গলদা িচংিড়র নাসr◌ারীর েkেt পািন aপসারণ কের পুকুেরর তলেদশ ভােলাভােব িকেয় িনেত হেব eবং আগাছা দূর করেত 
হেব।  
 
চুন pেয়াগঃ শতাংেশ 1 েকিজ হাের পাথুের চুন pেয়াগ করেত হেব। পুকুর কােল চুন gড়া কের সরাসির eবং পািন থাকেল পািনেত gিলেয় িছটােত হেব।  
 
pাকিৃতক খাদয্ ৈতরীঃ চুন pেয়ােগর 3-5 িদন পের ধমুাt েগাবর pিত শতাংেশ 3-5 েকিজ পািনেত gিলেয় িছিটেয় িদেত হেব।  
 
জলজ েপাকামাকড় দমনঃ জলজ েপাকা েযমনঃ হাসঁ েপাকা েছাট েরণরু kিত কের। তাi েরণু ছাড়ার আেগর িদন pিত শতাংেশ 125 িম.িল. িডেজল বা েকেরািসন পািনর 
uপর ছিড়েয় িদেল 4-6 ঘnার মেধয্ হাসঁ েপাকা সহ aনয্ানয্ েপাকা মারা যায়। পের চট জাল বা কাপড় িদেয় েকেরািসনসহ েপাকঁা তেুল েফলেত হেব। েপাকা মাকড় দমেনর 
েkেt েকান কীটনাশক aবশয্i বয্বহার করা যােব না।  
 
িচংিড়র আ য়sল sাপনঃ িচংিড়র নাসর্ারীেত আ য়sেলর বয্বsা করেত হেব।েরণু বাঁচার হার aেনকাংেশ িনভর্র কের নাসর্ারীেত sািপত আ য়sেলর uপর। িচংিড়র বৃিd 
েখালস বদলােনার মাধয্েম হেয় থােক। েখালস বদলােনার সময় িচংিড় dবর্ল থােক। িচংিড়র eকিট uেlখেযাগয্ ৈবিশ য্ হেলা eরা sজািতেভাজী। সব িচঙিড় eকসােথ েখালস 
বদলায় না। তাi e সময় সবল িচংিড় aথর্াৎ েযgেলা েখালস বদলায় না েসgেলা dবর্ল gেলােক েখেয় েফেল। কােজi eসময় dবর্ল িচংিড়র জনয্ িনরাপদ আ য়sল pেয়াজন 
হয়। তাi েপাণা মজুেদর পূেবর্ পুকেুর িচংিড়র জনয্ আ য়sেলর বয্বsা কের িদেত হেব। আ য়sল িহেসেব কেনা বাঁেশর শাখা-pশাখাসহ (ঝংলা) uপেরর aংশ খুবi uপেযাগী। 
pিত শতেক 1-2 িট কের বােঁশর িঝংলা (বাঁেশর শাখা pশাখাসহ uপেরর aংশ) বা কােনা ডাল পািনেত ডুবn রাখেত হেব।  
 
আ য় ছাuনী ৈতরীঃ নাসর্ারী পকুুেরর পািন যােত aিতিরk গরম হেয় না যায় িকংবা পািন গরম হেয় েগেল িচংিড়র েরণু ঠাnা জায়গায় আ য় িনেত পাের েসজনয্ নাসর্ারী 
পুকুেরর uপের aেধর্কাংেশ নািরেকল পাতা িদেয় মাচার আকাের ছাuনী িদেত হেব।  
 
খ. মজদুকালীন বয্বsাপনা-  
 
মজদু ঘনtঃ pিত শতাংেশ 500-600 িট গলদা েরণু মজুদ করা েযেত পাের। যিদ নাসর্ারীেত 15-20 িদন েরণু লালেনর পিরকlনা থােক েস েkেt pিত শতাংেশ 1000-
2000 েরণু মজুদ করা েযেত পাের।  
েরণু ছাড়ার সময়ঃ গলদা িচংিড়র েপানা aবশয্i সnয্ার পর মজুদ করেত হেব। তেব রাত 8/9টার মেধয্ মজদু করা সবেচেয় ভােলা কারন িদেনর েবলায় পািনর তাপমাtা 
drত েবেড় যায় ফেল েরণু তার শরীের তা aভয্s করােত পাের না। ফেল েরণু মারা যায়। িকnt রােt পািনর তাপমাtা খুব ধীর গিতেত কমেত থােক। যা েরণুর জনয্ েতমন 
aসুিবধা হয় না। তাi েরণু রােti ছাড়া utম। রােত েরণু ছাড়ার মাধয্েম ভােলা ফল পাoয়া যায় যা কৃষেকর মােঠ 100 ভাগ পরীিkত।  
েপানা aভয্sকরণঃ েরণুেক aবশয্i পুকুেরর পািনর সােথ aভয্s কের ছাড়েত হেব। পািতল / বয্ােগর পািনর তাপমাtা ঐ পুকুেরর পািনর তাপমাtার সমতায় না আসা 
পযর্n aবশয্i aেপkা করেত হেব। পােtর পািন আেs আেs পিরবতর্ন কের েপাণাসহ পাtিট কাত করেল েরণু েscায় পািনেত েবিরেয় যােব। ei pিkয়া 20-30 িমিনট পযর্n 
চলেত পাের। েরণু পািনেত ছাড়ার েkেt েকানভােবi তাড়াhড়া করেবন না, পযর্াp তাপমাtা সে  েরণেুক খাপ খাoয়ােত হেব। কারণ েরণু বহন পােt o নাসর্ারী পুকুরর পািনর 
তাপমাtার সমানয্ পাথর্কয্i েরণুর মৃতুয্র কারণ হেত পাের। তাi ছাড়ার সময় েরণু খাপ খাoয়ােনার pিkয়ােক aিধক grt েদoয়া uিচৎ।  
 
মজদু পরবতর্ী বয্বsাপনা-  
সmুরক খাদয্ pেয়াগঃ গলদা িচংিড় pাকৃিতক খােদয্র uপর িনভর্র কের না। তাi তােক pিতিদন পm ুরক খাদয্ িদেত হেব। েপাণা মজুেদর পর pথম 7 িদন pিত 5000 েরণুর 
জনয্ eকমুঠ সুিজ pিতিদন eকবার সnয্ায় িদেত হেব। কারণ িচংিড় সাধারণত রােতi আহার কের থােক। 

পরবতর্ী 2য় o 3য় সpােহর জনয্- 1 েকিজর ৈতরীেত- 

মােছর gড়া / মাংেসর gড়া 40% 400 gাম 

ৈখল (সিরষা / সয়ািবন) 40% 400 gাম 

িচটাgড় 10% 100 gাম 

eবং গেমর আটা 10% 100 gাম 

uপেরাk পিরমােণ িবিভn uপাদন eকেt িমিশেয় কাi ৈতরী কের িডেমর আকাের বল ৈতরী কের িনেত হেব।  
pিতিট িডম আকেরর বল pিতহাজর েরণুর জনয্ সnয্ায় িদেত হেব। pিতিট বল আবার চারিট েছাট বল ৈতরী কের েযখােন েঝাঁপঝাড় েদয়া হেয়েছ েসখােন িদেত হেব। পরবতর্ী 
সpাহ gেলােত ei খাবােরর পিরমাণ 20% হাের বাড়ােত হেব।  
 
েরণু েবঁেচ থাকা পযর্েবkণঃ েরণু বা িপeল ছাড়ার পরিদন পুকুের গামছা বা মশারীর জােলর খn িদেয় পুকুেরর eক েকাণায় েটেন েরণরু aবsা েদখেত হেব, যিদ pিত 
চােন 4/5 কের েরণু আেস তেব বুঝেত হেব বাচঁার হার খবুi ভােলা। কৃষক aিভjতায় েদখা েগেছ েয, নাসর্রী পুকুের েরণু ছাড়ার পর diিদন িটেক েগেল পরবতর্ীেত আর েতমন 
ঝুঁিক থােক না।  
sাsয্ o বৃিd পযর্েবkণঃ েরণরূ sাsয্ ভােলা আেছ িকনা eবং sাsয্ বৃিd হেc িকনা পরীkা করেত হেব। পুকুের গামছা বা মশারীর জােলর খn িদেয় েটেন েরণুর aবsা েদখেত 
হেব, যিদ েরনু gেলা খবু drত নড়াচড়া কের তেব বঝুেত হেবেরণুর sাsয্ ভাল আেছ।  
eভােব 30-45 িদেন নাসর্ারীেত েরণু লালন পালেনর পর বড় পুকুের/ধানেkেত মজদু করেত হেব।  
গলদা েরণু চােষর grtপূণর্ িবেবচয্ িবষয়ঃ  



♣ সnয্ার পর েরণু মজদু করা।  
♣ নাসর্ারীেত েঝাঁপঝাড় (িঝংলা) েদয়া।  
♣ িনয়িমত সnয্ার পর খাবার েদয়া।  
♣ েরণু েবঁেচ থাকা পযর্েবkণ করা।  
♣ নাসর্রী পুকুেরর েয েকান eকপাে র্র ছায়ার বয্বsা করা।  
 
হাঁপােত গলদা িচংিড়র েরণু লালন পালন বা হাঁপা নাসর্ারী  
গলদা িচংিড়র েরণু লালন পালেনর জনয্ আেরা eকিট পdিত বয্বহার করা েযেত পাের। তাহেলা হাপঁা নাসর্রী। হাপঁা নাসর্রীর েয েকান পিরsার পুকুেরi sাপন করা েযেত পাের। 
aথর্াৎ েছাট নাসর্ারী পুকুর বা পেকট েঘর (ধান েkেতর eকিট কয্ােনল বা খাল) eর সুিবধা না থাকেল e পdিদেত গলদা েরণু লালন পালন কের মজুদ পুকুর বা ধানেkেত ছাড়া 
েযেত পাের।  
হাপাঁ নাসর্ারীর pেয়াজনীয় uপকরণঃ pাি ক িফlার েনট, নাiলন সুতা, বাশঁ, িটেনর েpট, ঘের ৈতরী সmুরক খাবার, নািরেকেলর/েখজেুরর কেনা ডাল-পাতাসহ 
aথবা বােঁশর আগালী (িঝংলা । )  
 
পdিতঃ সুk ফােঁসর pাি েকর েনট িদেয় হাপঁা ৈতরী করেত হেব। হাপঁার আয়তন 2 িমঃ 2 িমঃ 1.50 িমঃ। ei আয়তন কম-েবশী করা েযেত পাের। ei হাপঁা েয েকান 
পিরsার পুকুের বােঁশর খুিট িদেয় sাপন করেত হেব। হাপঁা নাসর্ারীর জনয্ ঐ পুকুের চুন, সার েদoয়ার pেয়াজন নাi হাপঁিট পািনর তলেদেশ মািট েথেক eকহাত uঁচুেত sাপন 
করেত হেব eবং পািনর uপের eকহাত থাকেব। গলদার েরণুর খাবার pেয়ােগর জনয্ নাiলন সুতা িদেয় িটেনর েpট eমনভােব ঝুিলেয় িদেত হেব যােত খাবােরর েpট হাপঁার 
পািনর মাঝ বরাবর থােক। pিত হাপঁােত 2-4 িট েpট বয্বহার করা েযেত পাের। েখজেুরর কেনা ডাল পাতাসহ pিতিট হাপঁােত 2িট কের িদেত হেব। যােত গলদার েরণুর 
আ য়sেলর কাজ কের eবং েখজুর পাতার ডাল সাত/আট িদন পর পর পিরবথর্ন করেত হেব। eবং সাতিন পর পর হাপঁািটেক পিরsার করেত হেব েযন পািনেত আটকােনা 
েশoলা হাপঁােত েলেগ না থােক।  
 
খাবার pেয়াগঃ হাপঁােত েয িটেনর েpট sাপন করা হেব তােত খাবার িদেত হেব pিতিদেন েমাট খাবার pেয়ােগর চারভােগর িতভাগ সnয্ায় eবং eকভাগ েভাের pেয়াগ 
করেত হেব। 
 
খাবােরর uপাদানঃ 

টকী মােছর / মাংেসর gড়া- 40% 

সিরষার ৈখল 40% 

ময়দা / আটা- 20% 
 

uপকরণ িতনিট পািনেত িমিশেয় েছাটবল আকাের ৈতরী করেত হেব eবং ei বল েরৗেd ভােলা কর িকেয় িনেত হেব। pেয়ােগর সময় বলিট ভােলা কের gড়া কর িটেনর েpেট 
িদেত হেব। eভােব pিত হাজার েরণুর জনয্ pথম সpােহ 60 gাঃ হাের, 2য় সpােহ 80 gাঃ হাের, 3য় o 4থর্ সpােহ 100 gাঃ হাের িদেত হেব। 5ম o 6  সpােহ 120 gাঃ 
হাের খাবার pেয়াদ করেত হেব। খাবার pেয়ােগর পিরমাণ িটেনর েpেট খাবােরর uপিsিতর uপর িভিt কের কমােনা বাড়ােনা েযেত হেব।  
 
মজেুদর পিরমাণঃ pিত বগর্িমটার জলায়তেন 100 েথেক 200 িট েরণু মজুদ করা েযেত পাের। মজুেদর সময়কালঃ 40 েথেক 45 িদন। হাপঁােত লালন-পালন কের ধান 
েkেত বা মজদু পুকুের sানাnর করেত হেব।  
 
সতকর্তাঃ  
1. aেনক সময় েদখা যায় কাকঁড়া হাপঁার েনট েকেট েদয় তাi েস িদেক েখয়াল রাখেত হেব।  
2. েযেহতু হাপঁা দীঘর্িদন পািনেত থােক তাi হাপঁা ৈতরীেত drত পচনশীল েকান কাপড় বয্বহার করা যােব না। 

িনয়িমত খাদয্ pেয়াগ  
িনয়িমত খাদয্ pেয়াগঃ সমিnত িচংিড় চােষর িবিভn পদেkপ / কাযর্kেমর মেধয্ িনয়িমত সm ূরক খাদয্ pেয়াগ হেc eকিট grtপূণর্ পদেkপ। কারণ aনয্ানয্ মােছর মত িচংিড় 
পািন েথেক পযর্াp pাকৃিতক খাবার gহণ করেত পাের না। তাi al সমেয় িচংিড়েক িবিk uপেযাগী করার জনয্ িনয়িমত সmূরক খাদয্ aবশয্i pেয়াগ করেত হেব। নাসর্রী 
পুকুর েথেক মূল জিমেত জুেভনাiল sানাnেরর পর েথেক িচংিড় িবিkর পূবর্ পযর্n িচংিড়েক খাদয্ pেয়াগ করেত হেব। মেন রাখেত হেব েয, খাদয্ pেয়াগ ছাড়া েকানভােবi িচংিড় 
চাষেক লাভজনক করা যায় না।  
সmরূক খাদয্ঃ  
সাধারনতঃ পািনেত সার বা েগাবর pেয়াগ করেল পািনেত pাকৃিতক খাবার (uিdদ কণা o pাণী কণা) uৎপn হয় যা িসলভার কাপর্, কাতলা, ri, জাতীয় মাছ gহণ কের থােক। 
িকnt িচংিড় ei সমs খাবার েখেত aভয্s নয়। তাi eেদর জনয্ বাiেরর েথেক খাবার aবশয্i pেয়াগ করেত হেব। বাiেরর েথেক খাবার pেয়াগ করােকi সm ূরক খাবার বেল। 
িচংিড়র জনয্ সmূরক খাদয্ঃ  
িচংিড়েক খাoয়ােনার জনয্ বাজােরর িবিভn ধরেনর পয্ােকটজাত খাদয্ িকনেত পাoয়া যায়। িকnt ei খাদয্gেলার দাম aেনক েবশী। েযেহতু িচংিড়েক িনয়িমত খাদয্ িদেত হয় 
আর eকজন চাষী যিদ বাজার েথেক িচংিড় খাবার িকেন খাoয়ােত চান তেব, চাষাবাদ খরচ aেনক েবেড় যােব। ফেল চাষীর লােভর পিরমাণ কেম যােব। তাi বাজার েথেক খাদয্ 
না িকেন সহজ পdিতেত িবিভn uপাদােনর মাধয্েম বািড়েত খাদয্ ৈতরী কের িচংিড়েক খাoয়ােনাi utম। eেত েযমন খােদয্র পুি মাণ িনি টত থাকেব েতমিন খরচo কম 
(50%) হেব। িবিভn uপাদান িবিভn পিরমােণ িমিশেয় িচংিড়র খাদয্ ৈতরী করা যায়। তেব uপাদােনর সহজ pাপয্তা o খােদয্র পিু gণ িবেবচনা কের িচংিড়র জনয্ সmরূক 
খাদয্ ৈতরীর 3িট িনয়ম eখােন uেlখ করা হেলাঃ 
 



িনয়মঃ 1 

uপাদােনর নাম পিরমাণ 

মাংস/ টকী মােছর gড়া 25% 

ৈখল (সিরষা/সয়ািবন) 25% 

চাuেলর কুড়ঁা 20% 

আটা 25% 

শাক-সিb 05% 

েমাট 100% 

িনয়মঃ 2 

uপাদােনর নাম পিরমাণ 

মাংস/ টকী মােছর gড়া 25% 

ৈখল (সিরষা/সয়ািবন) 25% 

চাuেলর কুড়ঁা 20% 

আটা 15% 

ভঁুিষ 10% 

শাক-সিb 5% 

েমাট 100% 

িনয়মঃ 3  

kিমক নং uপাদােনর নাম পিরমাণ 

1. ৈখল (সিরষা/সয়ািবন) 40% 

2. আটা/ ময়দা 10% 

3. চাuেলর কঁুড়া 40% 

4. িচটা gড় 10% 

েমাট 100% 

uপেরাk ছেক uেlিখত pথম িনয়ম aনুসরণ কের যিদ 1 েকিজ খাদয্ ৈতরী করা হয় তেব মাংেসর / টিক মােছর gড়া, ৈখল o আটা ? ময়দা সমান পিরমাণ aথর্াৎ 250 gাম o 
50 gাম িমিলেয় 1000 gাম পূরণ করেত হেব। যিদ েবশী পিরমাণ খাবার eকসােথ ৈতরী করা হয় তেব eভােব সহেজi িবিভn uপাদােনর পিরমাণ েবর করা যােব।  
খাদয্ pstত pণালীঃ  
পূেবর্ uেlখ করা হেয়েছ েয, খাদয্ uপাদােনর মাধয্েম বািড়েত ৈতরী করা utম। ছেক uেlিখত িবিভn uপাদােনর পিরমাণ mিলত 3িট িনয়েমর েয েকান eকিট বাছাi কের েস 
েমাতােবক uপাদানgেলা সংgহ করেত হেব।  
 
তারপর িনেmাk uপােয় খাদয্ pstত করেত হেব-  
♣ ৈখলgেলােক খাবার ৈতরীর eকিদন আেগ পািনেত িভিজেয় রাখেত হেব।  
♣ শাকসিbgেলােক eকটু হালকা িসd কের িনেত হেব।  
♣ eবার সবgেলা uপাদান (মাংস / মােছর gড়া, ৈখল, চােলর কঁুড়া, আটা, ভূিষ, শাক-সিb) eকেt িমিশেয় িঠক rিট বানােনার কাiঁ eর মত ৈতরী করেত হেব। েখয়াল রাখেত 
হেব েযন পািনর পিরমাণ েবশী না হেয় যায়।  
♣ eবার েমিশন বা িছdযুk িটেনর থালার মাধয্েম কাigেলা িদেয় েসমাi eর মত ৈরী কের 1 ঘnা সূেযর্র আেলােত িকেয় িনেত হেব।  
♣ কােনার পর ei িপেলটgেলােক (েসমাiেয়র মত) হাত িদেয় েছাট েছাট টকুেরা কের pাি ক জার (বয়াম) িটন বা pাি েকর বsায় ভের pেয়াজন মত িচংিড়েক খাoয়ােনা 
যােব। pিতবার pstতকৃত খাদয্ 15-20 িদেনর মেধয্ িচংিড়েক খাiেয় েফলাi utম। aথর্াৎ pিতবার 15-20 িদেনর আnােজ খাদয্ ৈতরী করেত হেব। eেত খােদয্র পুি gণ 
aটটু থাকেব।  
 
খাদয্ pেয়াগ পিরমাণঃ  
িচংিড়েক তার pেয়াজন মত খাবার িদেত হেব। কম িদেল িচংিড়র শারীিরক বৃিd বয্াহত হেব eবং েবশী িদেল aপচয় হেব। েযেহতু িচংিড় িদন িদন শারীিরকভােব বড় হেব েসেহতু 
িদন িদন তার খাবােরর পিরমাণo বাড়ােত হেব। আর ei কারেণ খাদয্ pেয়ােগর পিরমাণ িনধর্ারণ করা aেনেক জিটল মেন কের। িকnt সহেজ eর পিরমাণ িনর্ধারণ করা যায়। 
আেকিট িচংিড়র oজন যত তার 5% বা 5 ভাগ খাবার তােক িদেত হেব। aথর্াৎ যিদ eকিট িচংিড়র oজন 100 gাম হয় তেব পিরমাণ হেব 5 gাম। eভােব িহসাব কের জিমেত 
আnাপ aনযুায়ী যতgেলা িচংিড় আেছ তােদর aেদয্র পিরমাণ িনধর্ারন কের খাদয্ pেয়াগ করেত হেব। তাi মােঝ মােঝ িচংিড় তুেল আnাপ করেত হেব। মজেুদর 80% বাচঁার 



হার ধের খাদয্ িদেত হেব।  
4-5 িট িচংিড়র oজন িনেয়i বঝুেত হেব গেড় pিতিট চচংিড়র oজন কত হেব eবং জিমেত িক পিরমাণ িচংিড় আেছ তা আnাজ কের েমাট oজন কত হেব। েস aনুযায়ী খাবার 
িদেত হেব।  
pেয়ােগর সময়ঃ  
সাধারণতঃ িচংিড় িনশাচর pাণী eবং িদেনর েবলা েথেক রােতi িচংিড় েবশী খাবার gহণ কের। তাi খােদয্র aপচয় কমােনার জনয্ pিতিদন িনিদর্  সমেয় িচংিড়েক খাদয্ িদেত 
হেব। eেkেt pিতিদন সnয্ায় eকবার খাদয্ িচংিড় চােষর জিমেত pেয়াগ করেত হেব।  
pেয়ােগর sানঃ  
সমিnত িচংিড় চােষর জিমর কয্ােনেল েযখােন েঝাপঁঝাড় (িঝংলা) রাখা আেছ েস জায়গাgেলােত িচংিড় চলাচল েবশী। তাi খাদয্ pেয়ােগর সময় e sানgেলােতi িছিটেয় িদেত 
হেব।  
িচংিড়র আ য়sল ৈতরী করাঃ  
গলদা িচংিড়র বিৃd েখালস পিরবতর্েনর মাধয্েমi হেয় থােক। সকল িচংিড় eকi সমেয় েখালস পিরবতর্ন কের না। েখালস পাlােনার পর di ঘnা পযর্n িচংিড় dবর্ল থােক 
িচংিড়র eকিট uেlখেযাগয্ ৈবিশ য্ হেলা eরা sজাতীেভাজী তাi e সমেয় সবল িচংিড় aথর্াৎ েযgেলা েখালস বদলায় না েসযুেলা dবর্ল gেলােক েখেয় েফেল। কােজi e সময় 
dবর্ল িচংিড়র জনয্ িনরাপদ আ য় sেলর বয্বsা কের িদেত হেব। আ য়sল িহেসেব কনা বাঁেশর শাখা-pশাখাসহ (ঝংলা) uপেরর aংশ খুবi uপেযাগী। pিত শতাংেশ 1-2 িট 
কের বাঁেশর িঝংলা বা কেনা ডাল পািনেত ডবুn রাখেত হেব। িচংিড়র বাঁচার হার aেনকাং েশ িনভর্র কের আ য়sেলর uপর। তাi িচংিড়র জনয্ আ য়sেলর বয্বsা aতীব 
জrরী। 

িচংিড়র সােথ aনয্ানয্ মােছর িম চাষ  
 
িম চাষ িকঃ  
eকi জিমেত eকi সমেয় eকািধক ফসল eকসােথ uৎপn করা যায় eবং eকিট ফসল aনয্িটর জনয্ kিতকর নয় বরং সহায়ক তাi িম  চাষ।  
 
িম চােষর uপকািরতাঃ  
eকিট জিম েথেক eকi সমেয় eকািধক ফসল পাoয়া যায়।  
1. জিমর সেবর্c বয্বহার হয়।  
2. eকিট আেরকিট েথেক সুিবধা পায়।  
3. aথর্ৈনিতকভােব কৃষক লাভবান হয়।  
4. মািট o পািনর পিরেবশ ভােলা থােক।  
 
েকন িম চাষঃ  
িচংিড়র সােথ aনয্ানয্ কাপর্জাতীয় মােছর চাষ করা িচংিড়র জনয্ ভােরা। কারণ ধান েkত বা পুকুর েযখােনরi িচংিড়র চাষ করা হuক না েকন েসখােন িকছু pাকৃিতক খাদয্ (সবুজ 
uিdদ o pাণী কণা) জn েনয় যা িচংিড় খায় না। বরং eসব uিdদ কিণকা রােt পািন েথেক aিকসেজন gহণ কের ফেল পািনেত aিkেজেনর ঘাটিত েদখা েদয়। যা িচংিড়র জনয্ 
মারাtক kিতকর। aেনক সময় িচংিড় বয্াপক হাের মারা যায়। তাi িচংিড়র সােথ িকছু িসলভার কাপর্, কাতলা বা িবগেহড জাতীয় মাছ ছাড়েল eরা ei pাকৃিতক খাদয্ েখেয় 
aিkেজন িনয়ntেণ রােখ eবং eরা িচংিড়র সmূরক খাবাের ভাগ বসায় না। eরা eসব pাকৃিতক খাবার েখেয় িচংিড়েক বসবােসর uপেযাগী কের তুেল। তাছাড়া আরা জািন িচংিড় 
পািনর নীেচর aংেশ থােক eবং িসলভার কাপর্, িবগেহড o কাতলা মাছ পািনর uপের aংেশ থােক তাi িচংিড়র সােথ খাদয্, আ য় iতয্ািদর েকান pিতেযািগতা হয় না। 
 
িচংিড়র সােথ aনয্ানয্ কাপর্ জাতীয় মােছর িহসাবঃ 
 
িনেm pিত শতাংশ জলায়তেন িচংিড় o কাপর্ জাতীয় মােছর মজুদ ঘনt বিণর্ত হেলাঃ 

kিমক নং মােছর নাম পিরমাণ 

1. গলদা জেুভনাiল (ছািট) 50-60িট 

2. িসলভার, িবগেহড, কাতলা 10-12 িট 

িচংিড়র সােথ ei মাছgেলা ছাড়া aনয্ানয্ মাছ েদয়া যােব না। কারণ েসgেলা িচংিড়র জনয্ kিতকর। 

আiেল শাক-সিb চাষ  
 
শাক-সিb চােষর grtঃ 
আiল হেলা জিমর eকিট grtপুণর্ aংশ যা সাধারণতঃ পিতত েফেল রাখা হয় ফেল জিমর সেবর্াc বয্বহার িনি  হয় না। সমিnত িচংিড় চােষর িবিভn ফসেলর মেধয্ আiেল 
uৎপািদত শাক-সিb aনয্তম।  
আiেল শাক-সিb চাষ করেল কৃষক aথর্ৈনিতকভেব লাভবান হেত পাের eবং ঝুঁিক কেম যায়। ফেল তােক d'ি nাgs হেত হয় না। কারণ eকিট ফসল kিতgs হেলo aনয্িট 
িদেয় পুিষেয় েনয়া যায়। আiেল লতা জাতীয় গাছ েযমন- িমি  কুমড়া, লাu, িশম, চালকুমড়া, শশা, িঝংগা, িচিচংগা, বাি  iতয্ািদ চাষ করেল পািরবািরক চািহদা জূরণ করা যায় 
eবং িবিk কের ভবান হoয়া যায়। তাছাড়া eসব লতা জাতীয় গাছ পািনর uপর মাচা কের চাষ করেল pচn েরৗেd পািন সহেজ গরম হয় না। ফেল িচংিড়র মৃত্ুযর ঝুিঁক কেম 
যায়। তাছাড়া মাচা থাকার কারেণ চুির হoয়ার সmাবনা কেম যায়। মাচা জাতীয় গােছর পাশাপািশ েঢড়ঁশ, পঁুiশাক, লালশাক, িগমা কলমী, চেমেটা, মূলা, গাজর, oলকিপ, ডাটা, 
েপঁেপ, েবgন iতয্াদ শাক-সিb চাষ করাo aিধক লাভজনক, egিল আiেলর মািটেক kয়েরাধ েথেক সহায়তা কের। আগাছা হেত েদয় না। সাপ, বয্াঙ iতয্ািদ আ য় িনেত 



পাের না।  
eছাড়া িকছু িকছু সিb েযমনঃ িগমা কলমী িসd কের িচংিড়র খাবােরর সােথ িমিশেয় িচংিড়র খাবার ৈতরী করা যায় যা gণগতমান সmn। পূেবর্i uেlখ করা হেয়েছ েয, সমিnত 
চাষাবাদ বয্বsায় েয ফসলgেলা িনবর্াচন করা হয় েসgেলা eকিট aপরিটর জনয্ uপকারী। তাছাড়া সমিnত চােষর মাধয্েম জিমেক পিরকিlতভােব সেবর্াc বয্বহােরর মাধয্েম 
টাকার খিনেত rপাnিরত হয়। 

গলদা িচংিড়র নমনুা পযর্েবkণ 
 
নমুনা পযর্েবkণ িক? 
eকিট িনিদর্  সময় anর anর গলদা িচংিড়র বিৃd, sাsয্ iতয্ািদ পরীkা করার জনয্ নমুনা িহেসেব কেয়কিট িচংিড় ধের পযর্েবkণ করা বা েদখাi হেc নমুনা পযর্েবkণ।  
 
নমুনা পযর্েবkণ েকন করা pেয়াজন ? 
1. শারীিরক বৃিd হেc িক-না তার জনয্ নমনুা পযর্েবkণ করা aতীব জrরী।  
2. িচংিড় েরাগাkাn হেc িক-না তা েদখার নমনুা পযর্েবkণ।  
3. খাবার pােয়ােগর জনয্ নমুনা পযর্েবkণ pেয়াজন।  
 
নমুনা পযর্েবkণ িকভােব করা যায় ?  
1. 15 িদন পর পর ঝািঁক জাল িদেয় 5-10িট িচংিড় ধরেত হেব।  
2. িচংিড়gেলােক eকt কের oজন িনেয় গড় oজন েবর করেত হেব eবং তা িলেখ রাখেত হেব।  
3. পরবতর্ী 15 িদন পর oজন িনেয় আেগর oজেনর পাথর্কয্ েদেখ oজন বৃিd পরীkা করেত হেব।  
4. নমুনািয়ত িচংিড়-gিলর sাsয্ পরীkা করেত হেব। িচংিড়র eেnনা (দািঁড় েগাফঁ), েরাে ম (করাত), েলজ, ফলুকা eবং সাতার পাঁ a ল ভােলাভােব েদখেত হেব। eসব 
eলাকা কােলা হেয় যােc িকনা বা দািঁড় েগাঁফ পচন ধরেছ িকনা iতয্ািদ েদখেত হেব।  
eভােব 15 িদন anর anর নমুনা পযর্েবkণ কের pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ করেত হেব। 

গলদা িচংিড় আহরণ o বাজারজাতকরণ  
 
গলদা িচংিড় সাধারণতঃ 8-10 মােসর মেধয্i বাজারজাতকরণ আকৃিতেত েপৗছায়। সকল িচঙিড় eকi সময় বাজারজাত আকৃিতেত েপৗছায় না। তাi বয্বসািয়ক িদক 
েথেক লাভবান হেত হেল েযgিল বাজারজাতকরেণর uপেযাগী হেয়েছ েসgেলা বাজারজাতকরণ করাi utম eবং পযর্ায়kেম বাজারজাতকরণ করেত হেব। গলদা িচংিড় েযেহতু 
রpানীেযাগয্ পণয্ তাi বাজারজাতকরেণর েkেt aতয্n সতর্কতা aবলmন করা pেয়াজন।  
 
িচংিড় আহরেণর uপকরণঃ  
িচংিড় সাধারণতঃ েবড় জাল, ঝািঁক জাল িদেয় আহরণ করা হেয় থােক। তেব বৎসর েশেষ পাm িদেয় ে ন িকেয় িচংিড় আহরণ করা utম।  
 
আহরেণর পর করণীয়ঃ  
আহরেণর পর drত বাজারজাতকরেণর বয্বsা করেত হেব। েস েkেt িচংিড় আহরণ করার পর পির ার পািন িদেয় ভােলাবােব ধুেয় িনেত হেব eবং েসgেলা ছায়াযুk sােন 
রাখেত হেব। sানীয় বাজাের egেলা বাজারজাত করা েযেত পাের। তেব দেূর বাজারজাতকরেণর েkেt বরফ িদেয় সংরkণ কের পিরবহেণর বয্বsা করেত হেব।  
বতর্মােন িচংিড় বাজারজাতকরণ diভােব করা যায়। মাথাসহ পdিত o মাথা ছাড়া পdিত। তেব মাথা ছাড়ােনার েkেt ভােলা aিভjতা না থাকেল না ছাড়ােনাi utম। 

িচংিড়র েরাগ বয্বsাপনা  
সমিnত িচংিড় চাষ িবষয়ক ei সহািয়কািটেত uেlিখত জিম jstত, েরণু মজুদ, িনয়িমত খাদয্ pেয়াগ iতয্ািদ িবিভn পদেkপসহ aনয্ানয্ বয্বsাপনা grt সহকাের aনুসরণ 
করেল সাধারণত িচংিড়র েরাগ বালাi হoয়ার সmাবনা থােকনা। তথািপ যিদ িচংিড়র েরাগ বালাi েদখা েদয় তেব eকজন চাষী ভাi েযন েস মূhেতর্ pেয়াজনীয় বয্বsা gহণ 
করেত পাের েসটা িবেবচনা কের িনেm েরাগ বালাi o pিতকার সmেn আেলাচনা করা হেলাঃ  
 
েরাগ হেc eমন eক asাভািবক aবs যা কিতপয় লkণ dারা বঝুা যায়। িচংিড় eকিট েখালস িবিশ  জলজ aেমrদnী pাণী eবং িবিভn কারেণ aেনক সময় পািনেত pিতকুল 
aবsায় তােক বসবাস করেত হয়। তাi িচংিড়র েরাগ হoয়াটা asাভািবক িকছু নয়।  
 
েরাগ সৃি র িতনিট pধান িবষয় হেcঃ  
1. েরাগ সৃি কারী জীব (পয্াথেজন)  
2. পিরেবিশক pিতকুলতা eবং  
3. িচংিড় / মাছ িনেজ  
িচংিড়র েরাগ pিতেরাধ kমতা aনয্ানয্ aেমrদnী pাণীেদর েচেয় কম, তাi িচংিড়েত েরাগ েবশী হয়। 
 
পিরেবশ  েরাগ বালাi (িচংিড়)  েরাগ সৃি কারী জীবানু 
 
েঘেরর পিরেবশ যখন েরাগ জীবাণসুহ ভারসাময্ aবsায় বসবাস কের তখন সাধারণতঃ িচংিড়র েকান েরাগ বালাi হয় না। যিদ েকান কারেণ dবর্ল / পীিড়ত হেয় পেড় তখন 
সহেজi েরাহ জীবাণু dারা আkাn হয় eবং পরবতর্ীেত aসুs হেয় পেড়। েঘেরর সািবর্ক পিরেবশ ভােলা থাকেল সাধারণতঃ িচংিড়র েকান েরাগ বালাi হয় না।  
 



eকিট sাভািবক েরাগমুk িচংিড় েদখেত িক রকম েদখায় ?  
♥ পাgিল েদখেত পিরsার eবং সm ূণর্।  
♥ শরীর পিরsার eবং চকচেক o সmূণর্।  
♥ েখালস নরম নেহ eবং সহেজ েভে  যােব না।  
♥ ফুলকা পিরsার eবং sাভািবক রংেয়র।  
 
েরােগর সাধারণ লkণঃ  
মােস eকবার জাল েটেন মাছ o িচংিড়র sাsয্ পযর্েবkণ কের তাৎkিণবভােব বয্বsা gহণ করা uিচত। পুকুের ঘন ঘন জাল টানা িঠক না। পুকুের eকবার জাল টানেল মাছ o 
িচংিড়র েয kিত হয় তা পূরণ করেত eক di িদন সময় লােগ।  
 
েরােগর সাধারণ লkণgেলা হেলা িনmrপঃ  
♥ মাছ o িচঙিড়র সাধারণ চলােফরা বn হেয় যায়।  
♥ মাছ o িচংিড় পািনর uপের েভেস খািব খায়।  
♥ িচংিড় পািনর uপের চেল আসার েচ া কের।  
♥ ফুলকার sাভািবক রং কােলা হেয় যায়।  
♥ েদেহর uপর লাল/কােলা/সাদা দাহ পেড়।  
♥ িচংিড়র েখালেসর uপর সবজু েশoলার sর পেড়।  
♥ িচংিড়র হাটার a  eবং eেnনা (দািঁড়) খেস পেড় aথবা আঁকা বাঁকা হেয় যায়।  
♥ িচংিড়র েখালস নরম হেয় যায়।  
েরাগ িনণর্েয়র েkেt িচংিড় o মােছর বািহয্ক aবsা eবং পুকুেরর পিরেবেশর pিত aতয্n ভােলাভােব নজর রাখা uিচৎ। 

গলদা িচংিড়র কেয়কিট সাধারণ েরাগ  
 
িচংিড়র নরম েখালস o sে র মত েদহঃ  
 
কারণঃ পািনেত কয্ালিসয়াম কেম েগেল eয্ামুিনয়া o তাপমাtা েবেড় েগেল, পুি কর খাদয্ কেম েহেল eবং পািনর gণাgণ ন  হেয় েগেল e েরাগ হয়।  
 
লkণঃ িচংিড়র েখালস নরম হেয় যায়, uপর েথেক চাপ িদেল নীেচ েডেব যায়।  
 
pিতকারঃ  
♥ মজদু ঘনt কিমেয় পুকুের anত 50% পািন বদল।  
♥ পুকুের pিত মােস চনু pেয়াগ। (pিত eকের 15-20 েকিজ ডলমাiট কৃিষ চুণ)  
♥ পুকুের সার o খাদয্ pেয়াগ িনয়ntণ।  
 
মাথায় o ফুলকায় কােলা দাগঃ  
কারণঃ পুকুের eয্ামুিনয়া o েলৗ হ েবেড় েগেল eবং খােদয্ িভটািমন িস, িভটািমন িব কমেp  কেম েগেল িচংিড় e েরােগ আkাn হয়।  
 
লkণঃ মাথা, ফলুকা, েলজ, eবং uদর খেno কােলা দাহ েদখা যায়।  
 
pিতকারঃ  
♥ মজদু ঘনt hাস, পািন বদল (30-50%)।  
♥ চুণ pেয়াগ (0.5 িকেলা/শতাংশ/pিতমােস।  
♥ খােদয্র সােথ িভটািমন িস (0.03 িম.gা./েকিজ), িভটািমন িpিম  (25 িমিল gা./েকিজ িমিশেয় েদoয়া।  
 
িচংিড়র কােলা ফুলকা েরাগ o ফুলকা পচন েরাগঃ  
িচংিড় যখন আেহানলেযাগয্ আকার ধারণ কের তখন তােদর ফুলকার uপর o নীেচ কােলা দাগ েদখা যায়। ফেল তােদর ফলুকা পঁেচ যায় eবং াস p াস ক  হয়। aবেশেষ 
িচংিড় মারা যায় eবং বাজাের িচংিড়র দাম কম হয়।  
 
কারণঃ পুকুেরর তলেদেশ aিতিরk ৈজব পদাথর্ সমৃd কােলা মািট। মািটেত হাiে ােজন সালফাiড গয্ােসর িবs্ৃতিত। ফয্াংগাস eর uপিsিত।  
 
লkণঃ ফলুকার রং কােলা হেয় যায় eবং ফুলকা পঁেচ যায়।  
 
pিতকারঃ  
♥ পুকুের পািন পিরবতর্ন (30-50%)  
♥ সmব হেল আ য়sল তুেলিদেয় হররা েটেন গয্াস aপসারণ কের েদয়া  



♥ পুকুের িচংিড়র ঘনt কিমেয় েদয়া। খাদয্ িনয়ntন করা।  
 
eেnনা পচন(দাঁিড় েমাচ পচনঃ)  
কারণঃ ৈজব পদাথর্ (pাণী েদহ) পচেনর ফেল সৃ  বয্াকেটিরয়া, দূিষত o িবষাk গয্াস (eয্ামুিনয়া, হiে ােজন সালফাiড গয্াস । )  
 
লkণঃ eনেটনা পেচ kেম kেম খােটা হেয় যায়। eনেটনােত িগট িগট সৃি  হয়।  
 
pিতকারঃ  
♥ বড় িচংিড় ধের ঘনt কমােত হেব।  
♥ পািন পিরবতর্ন, নতনু পািন pেবশ।  
♥ pিত মােস 20-25 েকিজ/eকর হাের ডলমাiট বাkৃিষ চুন pেয়াগ।  
♥ শামেুকর মাংস pেয়াগ িনয়ntণ। িপেলট জাতীয় খাদয্ pেয়াগ।  
♥ িবকলা  েরাগঃ  
 
কারনঃ e েরােগর pধান কারণ পুি হীনতা খােদয্ পুি কাক dেবয্র ঘাটিত। খােদয্ ে চ iিলেমেnর aভাব।  
 
লkণঃ a  pতয্  েযমনঃ পা, েরা াম েবঁেক যাoয়া।  
 
pিতকারঃ  
িচংিড় ধের ঘনt কমােনা।  
েpািটন িমনােরল সমৃd খাদয্ pেয়াগ। 
 
েরাগ pিতেরােধর সহজ পথgেলা হেc িনmrপঃ  
♥ পুকুর িনয়িমত িকেয় পিরিমত মাtায় চুন pেয়াগ।  
♥ পুকুেরর তলায় aিতিরk কাদা aপসারণ।  
♥ পুকুের িনয়িমত সার pেয়াগ pাকৃিতক খােদয্র েযাগান িsিতবsায় রাখা। pেয়াজেনর েবশী সার pেয়াগ েথেক চাষীেক িবরত রাখুন।  
♥ েকান aবsােতi aিতিরk েপানা মজুদ না করা।  
♥ পুকুেরর তলায় আ য়sল সিৃ  করা।  
♥ েকান aবsােতi েবশী পিরমাণ খাদয্ pেয়াগ না করা।  
♥ পুকুের েকান kিতকর dবয্ না েফলা।  
♥ িচংিড়র বয়স বাড়ার সােথ সােথ খােদয্র পিরমাণ pেয়াজন মত বাড়ােনা। তাi pাকৃিতক খােদয্র পাশাপািশ িকছু পিরমােণ সm ুরক খাদয্ pেয়াগ করা।  
♥ পুকুর পােড় বড় ধরেণর গাছ-পালা না রাখা eবং পুকুের আেলা বাতাস পড়ার সেুযাগ থাকা।  
♥ al পিরমােণ জলজ গাছ থাকা।  
♥ িচংিড়র সােথ al পিরমােণ কাতলা, িসলভার কাপর্ o pাস কাপর্ ছাড়া।  
♥ পিনর গভীরতা 60-100 েসিnিমটাের রাখা। 

িচংিড় সmেকর্ িকছু ভুল ধারনা  
 
সাধারণতঃ েকান িবষেয়র গভীের না ঢুেক aথর্াৎ িবষয়িট সmেকর্ পুেরাপুির না েজেন uপর েথেক েদেখi আমরা aেনক সময় িকছু ভুল ধারণা িনেয় বেস থািক। তdrপ গলদা 
িচংিড় সmেকর্o আমােদর েদেশর aেনক চাষী ভাiেয়র মেধয্ িকছু িকছু ভুল ধারণা কাজ কের। যা মাঠ পযর্ােয়র চাষী ভাiেদর সােথ আেলাচনা কের েবিরেয় eেসেছ। gামা েল 
pচিলত গলদা িচংিড় সmেকর্ ei সমs িবষয়gেলা সmেকর্ চাষী ভাiেদর সিঠক o পিরsার ধারণা থাকার pেয়াজনীয়তা িবেবচনা কেরi িকছু িবষয় তুেল ধরা হেলাঃ  
 
সমসয্া সমূহঃ 
♥ পািনেত েভেস uেঠ / হাজল uঠা।  
♥ সমs িচংিড় পািনর eক েকােণ eস uপিsত হয়।  
♥ িচংিড় েহঁেট েহঁেট চেল যায়।  
 
uপেরাk দর্শয্gেলা gামা েল aেনক চাষী ভাiেদর মুেখ মুেখ pচিলত আেছ েযমনঃ িচংিড় েহঁেট েহঁেট চেল eবং ei জনয্ েকu েকu িচংিড়র বড় d'খানা পাo েভে  েদন। 
কারণ েহঁেট নেল যাoয়া িচংিড়র ৈবিশ য্ নয়। বাsবতা হেলা ei েয, কখনo কখনo েদখা যায় িচংিড়gেলা পািনেত েথেক পােড়র িদেক চেল আসার েচ া করেছ বা পািন েথেক 
eকটু uপের মািটেত uেঠ েগেছ। eেkেt েদাষটা িচংিড়র নয় বরং আমােদর। িচংিড় সব সম  তারজনয্ সহনশীল পিরsার পিরেবশ পছn কের যা িকনা মানুষ িহেসেব আমরাo 
কির। আমরা েযমন েকান dগর্nযুk পিরেবেশ েবশীkণ থাকেত পাির না েতমিন িচংিড়o তার থাকার aনুপেযাগী েকান sােন থাকেত চায় না। আর তষনi বাতাস েথেক aিkেজন 
েনয়ার েচ া কের eবং মেন হয় িচংিড় পুকুর েথেক uেঠ চেল যােc।  
 
িক িক কারেণ eমনিট ঘেটঃ  
♥ যিদ েকান কারেন পািনর aিkেজন কেম যায়।  
♥ যিদ েকান কারেণ পািন aিতিরk েঘালােট হেয় যায়।  



♥ যিদ পািনেত িকছু পঁেচ ন  হেয় যায়।  
♥ কীটনাশক বা িবষ জাতীয় িকছু পািনেত িমশেল।  
 
uপেরর কারণgেলার জেনয্i িচংিড়র েkেt uেlিখত সমসয্াgেলা ঘেট, তেব মূলতঃ aিkেজেন slতাi eর জনয্ দায়ী। পািনেত aনয্ানয্ সমসয্া না থাকেলo েমঘলা িদেন 
েঘামট আবহাoয়া eমিনেতi পািনেত aিkেজেনর aভাব েদখা েদয় eবং তখনo "িচংিড় পািনেত খািব খােc" (েভেস uঠা) eমন দৃশয্ েচােখ পেড়। েমঘলা িদেন eমিনেতi 
বাতােসর চাপ কম থােক তার uপর pচিলত িনয়ম aনুসাের পািন নড়াচড়া করা হয় বা পািনেত েঢu সৃি  করা হয় যার ফেল পািনেত aিkেজন বৃিdর পিরবেতর্ আেরা কেম যায়। 
তাছাড়াo পািনেত থাকা বয্াকেটিরয়াgেলা পািন েথেক pচুর পিরমােণ aিkেজন gহণ কের ফেল িচংিড়র aিkেজন ঘাটিত েদখা েদয়।  
 
করণীয়ঃ  
♥ শতাংশ pিত 250 gাঃ কের চুন pেয়াগ, যা aনয্ানয্ uপকারীতার পাশাপািশ বয্াকেটিরয়াgেলােক িনিskয় কের েদয় ফেল বয্াকেটিরয়াgেলা পািন েথেক aিkেজন gহণ করেত 
পাের না।  
♥ েমঘলা িদেনর েঘামট আবহাoয়ার সময় পািনেত কখনo েঢu সৃি  করা যােব না।  
♥ aিতিরk খাদয্ পািনেত পঁেচ পািন ন  করেব eমন িকছু পািনেত েফলা যােব না।  
♥ সmিনত িচংিড় চােষর জিমেত (ধান বা সিbেত) কীটনাশক বা িবষ জাতীয় িকছু pেয়াগ করা যােব না। আর ধানেkেত মাছ বা িচংিড় থাকেল িবষ pেয়ােগর pেয়াজন পেড় না 
যা মাঠ পযর্ােয় পরীিkতভােব pমািণত। 
   
Copyright information © agrobangla .com 


